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AANLEIDING



Toepassing door Adel

Fabricage, 
logistiek en naam 
Druppelzorg



Logo op de auto



Bezoek medische congressen, 
thuiszorginstellingen en meerdere 
partijen.



Welke partijen komen er zoal bij 
kijken als je een bedrijf opstart?



01 – 08 - 2018 van start



SIGNIFICANTE WIJZIGINGEN EN FEITEN SINDS DE OPRICHTING VAN 
DRUPPELZORG

• In Nederland zijn inmiddels 20.000 druppelbrillen verkocht;
• De verpleging in de thuiszorg is erg blij met de druppelbril. 

Het spaart gemiddeld 16 uur per client, per maand;
• Brillen voorzien van 3 gaatjes;
• Wederverkopers landelijk aanwezig;
• Professionele webpagina, ook in het Engels;
• Automatisch betalen met credit card, iDeal, etc.
• Aparte beveiligde website voor zakelijke klanten;
• Levering van brillen met bedrijfslogo of naam 

is nu ook mogelijk, bij een minimale afname 
van 100 stuks;

• Automatisering professioneler, Labelprinter;
• Media betrekken;
• Nieuwe eigenaars, zie volgende slide;
• CE keurmerk verkregen.



Nieuwe eigenaren Samen met vorige eigenaren



• Na de overname en gewenning hebben Mieke en Fenja hun weg inmiddels 
gevonden en een verdere visie voor de toekomst ontwikkelt. Ze blijven innoveren;

• Alle soorten oogdruppel flesjes worden verzameld om het product verder te 
ontwikkelen. Dit om de veranderingen en innovatie van oogdruppels en flesjes in 
de markt te blijven volgen;

• De ontwikkeling voor een Druppelbril voor kinderen staat op de agenda voor 
2020. Het gaat hierbij vooral om een hulpmiddel voor de oogartsen bij de 
behandeling van kinderen;

• Verdere samenwerkingsverbanden zullen in de zorg worden aangegaan alsmede 
het volgen van nieuwe ontwikkelingen;

• De Druppelbril zal in Europa worden geïntroduceerd. België en Luxemburg zullen 
de eerste landen zijn. Aan de hand van opgedane ervaringen zullen andere 
Europese landen volgen;

• De Druppelbril is een prachtige uitvinding. De bril maakt veel mensen blij met 
een simpele oplossing om de ogen te druppelen. Mieke en Fenja willen hier 
zoveel mogelijk bekendheid aan geven.

De toekomst van Druppelzorg



Veel gestelde vragen

• Wanneer kan ik de bril thuis verwachten?
• Waarom is de prijs zo gestegen in een jaar tijd?
• De druppels vallen niet in het oog, maar loopt er onder uit!
• “Mislukte bestellingen”.



Druppelzorg in de 
media 1

• Max Magazine

• AD en regiobladen

• De Telegraaf

• Pauw

• Oculus, hét vakblad voor de 
optiekbranche 



Druppelzorg in de 
media 2

• Max Magazine

• AD en regiobladen

• De Telegraaf

• Pauw

• Oculus, hét vakblad voor de 
optiekbranche 



Leuke reacties van 
klanten

Heeft u ook een dames bril?

Waar kunnen we de bril via Internet aanmeten?



Opinie oogfonds



https://druppelzorg.nl/

https://www.nursing.nl/video/video-druppelbril-zorgt-voor-minder-werkdruk-in-
de-zomer/

https://druppelzorg.nl/gebruiksaanwijzing/

https://oogfonds.nl/over-het-oogfonds/comite-van-aanbeveling/

https://www.ad.nl/binnenland/klaverjasvrienden-beginnen-gouden-handeltje-op-
hun-tachtigste~a580b8e5/

Homepage Druppelzorg

Video Zorggroep en Mw. 
van Glabbeek

Gebruiksaanwijzing

Comité van aanbeveling 
Oogfonds

Opstarten websites. Hyperlink:

AD

https://druppelzorg.nl/
https://www.nursing.nl/video/video-druppelbril-zorgt-voor-minder-werkdruk-in-de-zomer/
https://druppelzorg.nl/gebruiksaanwijzing/
https://oogfonds.nl/over-het-oogfonds/comite-van-aanbeveling/
https://www.ad.nl/binnenland/klaverjasvrienden-beginnen-gouden-handeltje-op-hun-tachtigste~a580b8e5/


Publicatie Max Magazine
Oplage 164.000 exemplaren

Bijlage Media - 1



Bijlage Media - 2

Publicatie AD
Oplage 515.000 
exemplaren

Website opstarten via slide 16



Bijlage Media 3

Publicatie 
de Telegraaf
Oplage 540.000 exemplaren



Bijlage Media 4

Uitzending Pauw op NPO,1 
woensdag 4 december 23:00 
uur.
Aantal kijkers: 968.000



HIER IS DE PAUW VIDEO



Bijlage Media 3

Publicatie 
Oculus



Einde presentatie.

Afgelopen jaar hebben wij met veel plezier gewerkt aan het opstarten en in de markt zetten van deze 
oplossing.

Het doet zeer veel genoegen de vele positieve reacties van oog patiënten en mensen die werkzaam zijn in de 
zorg te ontvangen.

Heeft u nog vragen?

Wij danken SpringSchool 2020  voor de gelegenheid deze presentatie te houden.
Alle aanwezigen wil ik graag bedanken voor uw opkomst en belangstelling.

Opstarten druppelzorg website. Hyperlink:
https://druppelzorg.nl/

https://druppelzorg.nl/


EINDE PRESENTATIE



https://www.youtube.com/watch?v=yWNpxySZDic

https://www.youtube.com/watch%3Fv=yWNpxySZDic

